
َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَة ِفيِه ُهًدى ِلْلُمَتِقيَن

“ This is the Book about which there is no doubt,

a guidance for those conscious of Allah ”

“ এ সেই কিতাব যাতত সিানই েতেহ সনই। 

পথ প্রদলশনিারী পরতহযগারতদর জনয ”

2 : 2
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Benefits  & Features
এই  ব্দার্থে কুয’আন এয বফর্ল বফবষ্ট্য প্রবিটা র্ব্দয Parts Of Speech / Syntax & Morphology  উর্েখ কযা র্ের্ে 

       মা প্রবিটা র্ব্দয গঠন ও রূ র্ে প্রকা কযর্ফ  এফং প্রবিটা র্ব্দয অথে ম্পর্কে বঠক বার্ফ উরবি কযা মার্ফ । এর্ের্ে Font গুর্রা Collection কযা 
র্ের্ে  Arabic Quranic Language এয উয গর্ফলণারি  University Of Leeds Research Centre Of England এয Corpus-Quran এয 
Website থথর্ক ।  পর্র আভার্েয কুযআন বোয ভান ফেো International – Standard / Up-to-date  মোর্ে থাকর্ফ । 

       With Grammatical Analysis  - ব্দার্থে  আর-কুয’আন থল কযর্র আভযা 70 % িাপীর্যয কাোকাবে  চর্র আফ । যফিেীর্ি প্রবিটা র্ব্দয ার্থ 
মখন আযও বকেু বফস্তাবযি িথয ও আোর্িয ার্থ ম্পবকেি ী াবে থমাগ কযা র্ফ িখন আভযা আযও াভর্নয বের্ক এবগর্ে মাফ ।  এোড়া আভযা 
ফুঝর্ি াযর্ফা কুয’আর্ন কি উচ্চভার্নয বালা াবিয , ফযাকযবণক থৌন্দমে এফং ুগবীয অথে রুবকর্ে আর্ে ।  

         আভযা ফাংরা অনুফাে ের্িা প্রবিবেন বড় , বকন্তু থকান র্ব্দয অথে না ফুর্ঝ বড় থম কাযর্ণ ইভাভ মখন নাভাম শুরু কর্যন থকান ুযা বের্ে আভযা িাযঁ াঠ 
কযা বিরাওোি এয বকেু অথে ইি ধযর্ি াবয কাযন মখন আভযা ফাংরা অনুফাে র্ড়বেরাভ থকান ব্দ না ফুর্ঝ র্ড়বেরাভ । বকন্তু আভযা মবে র্ব্দয অথে 
ফুর্ঝ ড়িাভ খুফ র্েই ভর্ন ড়র্ফ এই র্ব্দয এই অথে , ওই র্ব্দয অথে এটা , িখন আনায নাভর্েয স্তয / Quality / ভান  অর্নক উর্য উঠর্ি 
থাকর্ফ / আর্গয থথর্ক ওোফ  কর্েক গুন থফর্ড় মার্ফ । এটা যীবেি আবন র্ে অথে আয বুরর্ফন না । এফং নাভার্ে ভানবক প্রাবি থর্ি থাকর্ফন । 

 
        কুয’আর্নয ব্দাথে োনায আগ্র ের্িা অর্নর্কয আর্ে বকন্তু বঠক বনর্েেনা না াওোয েনয আভযা ববের্ে মাই , আয আভার্েয থের্ ব্দার্থে কুয’আন নাই 
        ফরর্রই চর্র , আয থাকর্রও  ফ র্ব্দয অথে থার্ক না ।  আভযা  থমফ ফাংরা অনুফাে বড় থফীয বাগী বাফার্থে, থম কাযর্ণ র্ব্দয অথে খুেঁর্ি থগর্র আভযা 

াইনা , এেনয ব্দার্থে কুয’আন অনুফার্েয ভাধযর্ভ আভযা প্রবিটা র্ব্দয অথে বভবরর্ে ড়র্ি াযর্ফা। আয কুয’আর্নয প্রবিটা ব্দ ম্পর্কে মখন ুস্পষ্ট্ ধাযনা 
র্ে মার্ফ  With Grammtical Analysis  , িখন আবন বনর্েই আোর্িয অনুফাে কযর্ি াযর্ফন । 

        ব্দার্থে আর-কুযআন একবট Dictionary এয ভি Support বের্ফ এফং থম কাউর্ক খুফ র্ে  থফাঝার্না মার্ফ , ির্ফ যফিেীর্ি একবট র্ব্দয আয ও  3 / 4 

বট রূ আভযা বখর্ফা থমভন মফয , থময , থ ইিযাবে বযফিের্নয কাযর্ণ  অথফা  Root Word এয ূর্ফে / র্য  Additional – Arabic Letter মুক্ত র্ে 
কুয’আর্নয একই ব্দ থমটা কখর্না Singular / Plural / Noun /  Present / Past / Future এবার্ফ বফববন্ন রূর্ অথে  বযফিেন র্ে ।  মা থখায পর্র 
আভার্েয  Vocabulary / ব্দ-জ্ঞান  ফাড়র্ফ । 

          ব্দার্থে আর-কুয’আর্নয ফবকেু  মখন  একবট PDF - File এ থগাোর্না থাকর্ফ , িখন আভার্েয আফায কষ্ট্ কর্য  Dictionary খুরঁ্ে থফয কযা অথফা  
বফববন্ন োেগাে েুটােুবট  কযা প্রর্োেন  র্ফনা । ির্ফ বঠক অথে আবন ড়র্েন বকনা থটা মাচাই কযর্ি অফযই আবন Study কযর্ি ার্যন ।  

       Font Quality , Presentition ফবকেুয বের্ক রেয যাখা র্ের্ে , পর্র কুয’আন এর্কফাযই মাযা র্ড়না অরিা কর্য, িাযাও বকেুটা আগ্র বনর্ে র্রও 
Slide গুর্রা থেখর্ফ এফং কুয’আর্নয প্রবি interest ফাড়র্ফ এফং কুয’আন থম ে থটা উরবি কযর্ফ । 

       প্রবিবেন  10 / 15 /20 বভবনট ভে বের্রও  আভযা ফায ফায ুযা গুর্রা Revise কযর্ি াযর্ফা ।  আভযা অর্নর্ক অফয ভর্ে অবপর্ অথফা  ফাাে ফর্ 
থাবক  , এই ভর্ে আভযা  খুফ র্ে  ুযা গুর্রা ফায ফায  study কযর্ি যর্ফা  ।  এয েনয একটা  Flash / Pen-drive  বনর্েয কার্ে যাখর্ি াবয  
থমটা Only Islamic Purspose Use এয েনয  অথফা যাবয Online -এ ড়র্ি াবয ।  
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With Audio Mp3
---------------------------------------------------------------------------

Now ALL in One PDF File

1 )  Word for Word Qur’an ( ব্দার্থে কুয’আন ) – English & Bengali  

2 )  Translation ( অনুফাে ) – English & Bengali  [ প্রবিটা র্ব্দয অথের্ক ধর্য থযর্খ অনুফাে ] 

3 )  Transliteration ( উচ্চাযণ ) – English

[ ফাংরা উচ্চাযণ  এই ভুূর্িে  থেওো র না, কাযণ ফাংরা উচ্চাযর্ণয ভাধযর্ভ কুয’আর্নয ভূর আযফী এয বঠক 
উচ্চাযণ বফশুদ্ধবার্ফ কযা থফ েবটর – এয পর্র কুয’আর্নয ভূর আযফী উচ্চাযর্ণয বফকৃবি ঘটায মর্থষ্ট্ ম্ভাফনা আর্ে , 
ির্ফ ববফলযর্ি এটা  ংর্মােন কযা র্ফ , এর্কফার্যই মাযা আযফী ড়র্ি ার্যনা অিি িার্েয কথা বচিা কর্য –
ইনাআোহ   ]  

4 )  Syntax & Morphology ( ব্দ-গঠন ও গঠন রূ  )

[ ফর্চর্ে গুরুত্বূণে থমবট বফর্ল কর্য কুয’আর্নয উয মাযা উচ্চ মোর্েয জ্ঞান অেেন কযর্ি চাে , বচিা গর্ফলনায 
েৃবষ্ট্র্ি অথেযাৎ শুধু প্রবিটা আোি নে , ফযং প্রবিটা র্ব্দয ববির্যয রুকাবেি গবীয অথের্ক বচিা কর্য  ফুর্ঝ ড়র্ি চাে 
িার্েয েনয বফর্ল বার্ফ কার্ে রাগর্ফ –এোড়া ও  কর্র  প্রবিটা র্ব্দয গঠন রূ, ফযাকযণ র্ে ফুঝর্ি াযর্ফ  ]
  
 5 )  Listen Audio & Correct your Recitation : (  World-Famous Qari – Abdul Basit Abdul Samad )

   [ প্রবিটা আোি এয উচ্চাযণ  থেওো র্রা – পর্র মিটা ম্ভফ প্রবিটা আোর্িয উচ্চাযণ ভর্নার্মাগ বের্ে শুর্ন   
বুরত্রুবট েূয কযা , মিেণ শুদ্ধ না ে , প্রর্োের্ন 100 ফায র্রও আভযা ফায ফায শুনর্ফা ]  একবট কথা উর্েখয , File

গুবর আভযা একটু বধমে বনর্ে Download কযর্ফা । কাযণ Audio  Mp3 থেোয পর্র  File size বকেুটা ফড় র্ফ । ]  



……অর-কুয’অন  ঠিক বাবফ ফবুে ড়া / ঠক্ষায ক্ষক্ষবে অভযা ক্ষক ক্ষকান ফস্থাবন অঠি । 
অভাবদয জানা ও ক্ষফাোয ফস্থান ক্ষক মঠদ ১০০ বাবগ বাগ কঠয 

 তাবর গুরুত্বটা নুধাফন কযবত াযবফা ……

Stage 1: ( 5 % )  > মখন অভযা অযফী ড়বত াযফ  ঠিক উচ্চাযণ, ভাখযাজ ঠিক ক্ষযবখ তখন অভযা 5% এঠগবে মাফ ।  

Danger Stage  :  ( 0 % )  >   ঠনবজবদয ভুঠরভ ফবর দাফী কযায য এফং এআ তথয প্রমঠুিয মবুগ জানায এত সুবমাগ  
                    থাকা বেও শুধ ুভাে ঠনবজবদয প্রবেষ্টা / রতা / দুঠনোয কভম ফযস্ততায মুাবত এয কাযবণ  এখনও মাযা 
   অভযা কুয’অন  / অযফী ড়বত  জাঠননা তাবদয ফস্থান  এখনও 0 % এ । ফরা মাে Out Of Stage / Danger Level… 

    যারূ (াঃ ) ফবরন – “ মাায ফবুক কুয’অবনয ঠকিআু নাআ ক্ষ ক্ষমন ধ্বং ওো ঘবযয ন্যাে ।  ”   

   Stage 2 : ( 20 % )  > মখন ক্ষদবখ ক্ষদবখ কুয’অন ড়বত াযফ থমযাৎ  কুয’অন খতভ / ঠতরাওোত  কযবত াযফ । 

 Stage 3 : ( 40% )  >  ফাংরা নুফাদ   মখন কুয’অন ড়বত াযবফা + শুদ্ধবাবফ ঠতরাওোত ও কযবত াযবফা ।

Stage 4 : ( 70 % )  >  কুয’অন ঠতরাওোত + ফাংরা নুফাদ + কুয’অবনয প্রঠতটা বেয থম   
                    with grammatical analysis ফবুে ড়া গবফলণায দঠৃষ্টবত  থমযাৎ োবথম অর-কুয’অন ।ন

Stage 5 : ( 80 % ) > উবযয ফগুঠর জমন + ী াঠদ এফং ঠফঠবন্ন তাপীয  অযও ঠফস্তাঠযত ফবুে ড়া  ।
Stage 6 : ( 90 % ) >  মখন কুয’অন ম্পণূম অভাবদয ভখুস্থ থাকবফ ।  তবফ এ ক্ষক্ষবে অভযা একট ুবাগ কবয 

ঠনবত াঠয । প্রথবভ ৩০ তভ াযা অভযা ভখুস্ত কযবফা [  যূা ৭৮ ( নাফা )  ক্ষথবক  ১১৪ ( না ) মমন্ত  ]   
কাযণ এআ যূা ভূ  অভযা নাভাবম ফবেবে ক্ষফী বড় থাঠক এফং প্রাথঠভকবাবফ ঠক্ষা ক্ষদওো ে ।

Stage 7: (  10  % ) > অয এআ ফাঠক ১০% কখবনা ণূম ফায নে । কাযণ কুয’অন বে জ্ঞাবনয ভুদ্র  /      
                     Ocean Of Knowledge ক্ষম মত ক্ষফী ঠেন্তা গবফলণা কযবফ তত ক্ষফী জানবত থাকবফ  
[ উবযয stage / ধা গুঠর ক্ষদখবর অভযা ফেুবত াযঠি অভাবদয কায ঠক ঠযভাণ ম্পণূমতা অবি , তবফ অভাবদয ক্ষফীয বাবগযআ 

ফস্থান Stage 2 / Stage 3 মমন্ত । থমযাৎ কুয’অন ঠতরাওোত / খতভ মমন্ত।  তবফ োবথম অর-কুয’অন ক্ষমবত ুঅভযা শুরু কবযঠি 
, সুতযাং   আনাঅল্লাহ  অল্লাহ  যাব্বরু অরাভীন অভাবদয  অযও উবযয স্তবয  ঠনবে ক্ষমবত  

ও জানায াবথ াবথ অভবর ঠযণত কযাে াাময  কযবফন । - অভীন  ]  
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      How Many Ayats in “Al-Qur’an” ?
   ( আর-কুয’আর্নয আোি ংখযা কি ? ) 

           ( ুযা শুরুয আর্গ একবট  Misconception েূয কর্য আভযা ুযা শুরু কযর্ফা )  

বফর্ল কর্য আভার্েয উভার্ের্ ( ফাংরার্ে , বাযি, াবকস্তান ) অর্নর্কয ভর্ধয একটা বুর ধাযনা আর্ে 
অথেযাৎ কুযআর্নয আোি ংখযা মবে কাউর্ক বেজ্ঞাা কযা ে , একবট প্রচবরি ংখযা ভান আর্ে মা থফীয বাগ 

ভুবরভই উত্তর্য ফর্র ৬৬৬৬ । এটা আর্র কি টুকু িয !

Correct Answer :
[ Without ] Bismillahir Rahmanir Rahim = Total Ayat = 6,236

[ With ]  Bismillahir Rahmanir Rahim Of 113 Sura = Total Ayat

= 6,236 + 113 

= 6,349

Check Yourself  from your personal Copy Of Qur’an through Sura-Index

এই ৬৬৬৬ ংখযা ভানবট বিস্টান বভনাযীর্েয একবট বভথযা অপ্রচায মা বকেু ভুবরভ অজ্ঞিা ফি ফর্র এফং প্রচায কর্য । 

“ It is a lie spread by Christian missionaries that some Muslims repeat and spread in their ignorance. 

Google and you will be surprised how many English, Arabic, Muslim, and non-Muslim websites 

repeat this. Moreover, it's a common question featured in Islamic/Quran quizzes for kids! So much 

for people who rely on the Internet ! ”
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In Christian theology 666 is the Number of the Beast mentioned in the Book of Revelation (13:18) [sign of the Anti-Christ]. They made 

up the number to connect the Book of Allah and the Prophet of Islam to the Antichrist!

Damien, the devil's child in 'The Omen,' has 666 inscribed on his head.

In any case, there are many ways to refute them:

(a) The Protestants believe that there are 66 truly "inspired" books in the Bible. If they link 6666 to the Antichrist, then why don't they 

link their 66 books to the Antichrist too? If they don't mind adding a 6, they shouldn't mind taking off a 6!

(b) The Book of Revelation was rejected by many early Christians like Marcion, Caius of Rome, Dionysius of Alexandria, Cyril of 

Jerusalem, and the Synod of Laodicea in 360 C.E.

(c) Eastern Church still rejects the Book of Revelation.

(d ) Martin Luther is a father of Reformation and Protestant Christianity. Rejecting this book, he writs, "I leave everyone free to hold his 

own opinions...I miss more than one thing in this book, and it makes me consider it to be neither apostolic nor prophetic."

( e ) Old manuscripts of the Book of Revelation don't mention 666, but 616.

( f ) Many Christians use 666 for political propaganda. For example, they attributed 666 to Ronald Reagan because his given name, 

middle name (Wilson), and surname each have six letters, thus 6-6-6, or 666. Earlier they attributed it to Nero and Domitian, two Roman 

emperors! Some say 666 will be part of Anti-Christ's Social Security number! Yet, others say it will be the bar code or microchip on his 

body! They are only limited by their imagination!

Anyways, the number of verses in the Quran according to Kufan counting is 6236. The verses are the same, but their counting is slightly 

different. For example, some count Bismillah in the beginning of every Surah to be the first verse, others don't. Also, a few verses are 

counted as two by some scholars.
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The following are books written by classical Islamic scholars on the count of Quranic verses:

Adad al-Madani al-Awwal by Nafi' bin Abd al-Rahman al-Madani

Adad al-Thani by same author

al-Adad by 'Ata bin Yisar

al-Adad by Hamza al-Ziyyat

al-Adad by Khalf bin Hisham

al-Adad by Muhammad bin Eisa

al-Adad by al-Kisai

al-Adad by 'Aasim al-Juhdari

al-Adad by Khalid bin Ma'daan

Kitab by Abu Ubaid bin Sallam

Adad Aai al-Quran by Abu Hafs al-Tabari

Add Aai al-Quran 'Ala Madhab Ahl al-Basra by Abu al-Abbas al-Kiali

al-Bayan fi Add Aai al-Quran by Uthman bin Saeed

...and others

None of them mentioned the number of verses to be 6666.

And Allah knows best.

Answered  by  Kamil Mufti.



Surah Al-Fatihah ( অল্-পাতিাহ্ )
(  The Opening – ূচনা / বূতভকা / ঈদঘাতিকা )

 
 ূযা অল্-পাতিায বফতষ্ট্যঃ ( ংক্ষেতি ) 
    কুয’অক্ষনয একতি তফক্ষল গুরুত্বূর্ণ ূযা, যম ূযা তদক্ষে তফত্র কুয’অক্ষনয দ্বায ঈক্ষমাচন কযা ক্ষেক্ষে । 
     ফণক্ষেষ্ঠ আফাদি ‘নাভাম’ ূযা পাতিা তদক্ষেআ শুরু ে। বদতনক প্রতিতি ভুরভান কভক্ষে ১৭ ফায নাভাক্ষে এআ ূযাতি াঠ কক্ষয ।
    ফিযক্ষর্য তদক যেক্ষক ূর্ণাঙ্গ ূযা রূক্ষ এ ূযাতিআ ফণপ্রেভ একাক্ষে নাতমর ে । তকন্তু ূযা পাতিা এয  
      ূক্ষফণ ূযা আকযা , ভুমাতির ও ূযা ভুদ্দাতক্ষযয কক্ষেকতি অোি ফিীর্ণ ক্ষেক্ষে । 
      তকন্তু ূর্ণাঙ্গ ূযা রূক্ষ এ ূযাতিআ ফণপ্রেভ । 
     এ কাযক্ষনআ এ ূযাতিয নাভ যাখা ক্ষেক্ষে ‘ পাতিািুর –তকিাফ ’ েণযাৎ কুয’অক্ষনয ঈক্রভতর্কা । 
    ূযা পাতিা মা ভগ্র কুয’অক্ষনয ায-ংক্ষে েণযাৎ ভস্ত কুয’অক্ষনয  াযভভণ ংতেপ্ত অকাক্ষয ফরা অক্ষে।

ভিতফক্ষযাধঃ  ূযা অর-পাতিায অোি ংখযা ৭ । ‘ তফতভল্লাতয যভাতনয যীভ ’ তনক্ষে ভিতফক্ষযাধ যক্ষেক্ষে । যকঈ 
ফরক্ষেন এতি ূযা পাতিা এয ন্তবুণক্ত অফায যকঈ ফরক্ষেন াভতগ্রকবাক্ষফ এতি কুয’অন যীক্ষপয  এভন একতি 
অোি, যম অোিতি দ্বাযা প্রতিতি ূযা শুরু ে । ফণাতধক গ্রর্ক্ষমাগয এতি ূযা পাতিাযআ একতি ং । 

      কাযর্ অল্লাহ্  িা’অরা এযাদ কক্ষযনঃ ( ূযা তেয – 15 : 87  )  
‘ অতভ অনাক্ষক ািতি ফায ফায তঠিফয অোি ( াফাঅ ভাানী ) এফং ভান কুয’অন তদক্ষেতে। ’

িাপীক্ষয-আ-আফক্ষন তভযদুওোআক্ষি যক্ষেক্ষে যম, যূরুল্লা (ঃ) ফক্ষরক্ষেনঃ اْلَحْوُد لّلِه َرِّب اْلَعاَلِويَن এয ািতি অোি অয
 ও ওগুক্ষরায ভক্ষধয একতি অোি। এযআ নাভ ‘াফাঅ’ ভাানী’ , এিাআ কুযঅক্ষন অমীভ , এিাআ ِبْسِن الّلِه الَزْحوـَِن الَزِحين
ঈিুর তকিাফ, এিাআ পাতিািুর তকিাফ।  
ফাোকীক্ষি যক্ষেক্ষে যম, মযি অরী (যাঃ), আফক্ষন অব্বা (যাঃ) এফং অফু হুযােযা (যাঃ) ‘াফঅ’ ভাানীয ফযাখযাে 
ফক্ষরক্ষেনঃ এতি ূযা-আ-পাতিা এফং ِبْسِن الّلِه الَزْحوـَِن الَزِحين -এয প্তভ অোি । 
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আভাভ অফু াতনপা (যঃ) ফক্ষরনঃ তফতভল্লা ূযা নভর ফযিীি নয যকান ূযায ং নে । িক্ষফ এতি এভন একতি 
মূ্পর্ণ অোি মা প্রতিতি ূযায শুরুক্ষি এফং দুতি ূযাক্ষক ােণকয তনক্ষদণ কযায েনয ফিীর্ণ ক্ষেক্ষে । 

এখান যেক্ষক একতি তফলে অভযা ফুঝক্ষি াযরাভ , ূযা পাতিায  যভাি অোি ংখযা ৭, এ তফলক্ষে কাক্ষযায যকান 
তদ্বভি যনআ । তকন্তু মাযা যল ২ অোিক্ষক একতি অোি তাক্ষফ তনক্ষেন, িাযা ‘ তফতভল্লাতয যভানীয যীভ ’ 
যক ূযা পাতিায একতি অোি তাক্ষফ গর্য কযক্ষেন অফায মাযা যম অোিক্ষক ২িা অোি তাক্ষফ তনক্ষেন , 
িাযা ‘ তফতভল্লাতয যাভাতনয যাীভ ’ যক ূযা পাতিায ং তাক্ষফ না যযক্ষখ ূযায শুরুক্ষি যাখক্ষেন। 
  এখাক্ষন একতি কো ঈক্ষল্লখয ,  অভযা এখাক্ষন  অর-কুয’অন এয প্রতিিা অোি এয ক্ষেয েণ ম্পক্ষকণ োনায যচষ্ট্া কযতে ,    

 ুিযাং অভযা যকান ভিতফক্ষযাধ এয তবিক্ষয মাফনা , ূযা পাতিায অোি ৭ ;  অয যিা ‘ তফতভল্লাতয যভাতনয যীভ ’  
 অোিতিক্ষক ূযায ফাআক্ষয যযক্ষখ যাক অয তবিক্ষয যযক্ষখ যাক । এগুতর অভযা তফতবন্ন িাপীযকাযীয িাপীয তফস্তাতযি   
 ড়ক্ষর ফুঝক্ষি াযক্ষফা যম যকান ভিাভি িা কুয’অন এফং ী াতদ দ্বাযা প্রভাতর্ি েফা ফক্ষচক্ষে কাোকাতে । িক্ষফ  
 এেনয অভাক্ষদয শুধু ১তি িাপীক্ষযয ভক্ষধয তনক্ষেক্ষক ীভাফদ্ধ যাখক্ষর চরক্ষফ না, কভক্ষে ২/৩ েন তফখযাি িাপীযকাতযয 
 িাপীয ( ঈভাক্ষদ এয ভক্ষধয ও ঈভাক্ষদক্ষয ফাআক্ষয ) ড়ক্ষি ক্ষফ ( Book-Reference গুক্ষরা যক্ষলয তদক্ষক যদওো  
 ক্ষেক্ষে ) । 
 অিি অভযা প্রতিতি ক্ষেয েণ এফং ন্ততনণতি িাৎমণ, তো এগুক্ষরা তঠক বাক্ষফ তখক্ষি াযতে তকনা এিাআ অভাক্ষদয  
 রেয। িক্ষফ এখাক্ষন Strong Opinion তিক্ষকআ অতভ যযক্ষখতে েণযাৎ ‘ তফতভল্লাতয যভাতনয যীভ ’ যক ূযা পাতিায প্রেভ 
 অোি যাখা ক্ষেক্ষে ।  
 ূযা পাতিা একতি যোি ূযা তকন্তু এি ফযাক, ুগবীয েণূর্ণ ূযা , যম ূযায প্রতিিা ক্ষেয ঈয ি ি ািা  
 তরখক্ষরও যল ক্ষফনা । িক্ষফ এিা যমক্ষিু োক্ষেণ কুয’অন ুিযাং অভযা শুধু প্রতিতি ক্ষেয ভূর ন্ততনণতি েণ / Basic 
 তদক গুক্ষরা োনায যচষ্ট্া কযক্ষফা ।  

      The Sura is so rich that 
                Ali Ibn Abi Talib,  Cousin of the Prophet Muhammad ( SWS ) , said:

                     "I could fill up to seventy volumes in explanation of Sura Al-Fatiha" 
[ Ibn Ajiba 629 ] .
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“ Different Names ” Of  Surah “Al-Fatihah ”

1.      পাতিািুর – তকিাফ  ( The Opening Of  Book )  কুয’অক্ষনয ঈক্রভতর্কা / অযম্ভ / বূতভকা / ূচনা  

2.  ঈিুর তকিাফ ( The Mother Of the Book )     

 তিযতভমীয একতি তফশুদ্ধ াদীক্ষ যেক্ষক োনা মাে 

3. ঈিুর কুয’অন ( The Mother Of the Qur’an )
4. াফ-ঈর-ভাানী ( ফায ফায তঠি ৭ অোি  ) 
5. কুয’অক্ষন অমীভ  ( The Great Qur’an )
6. ূযা - আ – ারাি ( The Prayer )
7. ূযািুর াভদ / ( প্রংা ) 
8. ূযািু তপা / The Healing - ( তনযাভেকাযী ) কুযিুফী 
9. ূযািুয-যতকেযা ( The Cure  ) 

 / (ক্ষড় পুঁ যদোয ূযা / তফল তক্রোে অক্ষযাগয দানকাযী ) 
অফু াইদ (যঃ) ক্ষি ফতর্ণি একতি াদীক্ষ।

10. অাুর কুয’অন / 
( The Foundation - ভূর-তবতি ) 

       মযি আফক্ষন অব্বা (যঃ ) 
ফরক্ষিন 

11. ’তপো ( The Complete / fulfilment ) ুফ্আোন তফন ঈোআনা (যঃ) ফরক্ষিন  
12.  কাতপো  ( The Sufficient  ) আোহ্আো তফন কাতয (যঃ ) ফরক্ষিন এয 

নাভ কাতপোও ফক্ষি । 
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الَّرِجيِم الَّشْيَطاِن هللاِاِب ِمَن ُعوُذَأ
  তফিাতড়ি , 

তবপ্ত েিান যেক্ষক অল্লাহ্ য 
তনকি / কাক্ষে 

অতভ অেে 
চাআতে 

অল্লায কাক্ষে অতভ অেে চাআতে তফিাতড়ি েিান / েিাক্ষনয [ প্রক্ষযাচনা ]  যেক্ষক  
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Sura ( ূযা ) Al - Fatihah ( অল্-পাতিাহ্ )

# Sura (  ূযা নং ) 1

Descent ( ফিীর্ণ ) Makki
# Ayat / verses No. ( অোি ংখযা ) 1 - 7

# Word No. ( ে ংখযা ) 29 ( With Repeated Words )
25 ( Without  Repeated Words  )

# Juz ( াযা নং ) 1

# Ruku ( রুকু ) 1
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Bismi ALLahi Alr-Rahmāni Alr-Raheemi

      যভান যীভ অল্লা িা’অরায নাক্ষভ -
      In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

– ْسِن ِّب In (the) name – ( নাভ তনক্ষে / নাক্ষভ ) 

الّلِه  ْسِن ِّب  – In (the ) name (of ) Allah – ( অল্লায নাভ তনক্ষে  )
– الَزْحوـَِن  the Most Gracious, – ( যভ দোরু / িীফ যভক্ষযফান )

الَزِحين  – the Most Merciful – ( তি / তিে করুর্াভে )

Al , i etc
Grey color 

( ধূয / োআ যং )
= স্থান গুক্ষরাক্ষি 
ঈচ্চাতযি ক্ষফ না 

/ No

Pronounce
( Silent ) 

Yellow digit = denotes = Total No. Of  Word in One Sura

White digit  = denotes = Total No. of Word from Sura  ( 1 to 114  )

1 : 1/7 1 / 6236

Audio

1 / 1

Word No.

2 / 2

3 / 3

4 / 4
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       'Al-Hamdu Lillahi Rabbi  Al-'Ālameena

মাফিীে প্রংা অল্লায েনয , [ তমতন ] ভুদে ৃতষ্ট্ েগক্ষিয ারনকিণা।  
All the praises and thanks  be to Allah, the Lord of the 'Alamin.

– All ( praises and thanks ) – اْلَحْوُد (মাফিীে / কর প্রকায প্রংা ও ধনযফাদ )  

ّلِهل    = ( ِل  +  الّلِه  )  = ( be ) to Allah –   ( অল্লায েনয  ) 
َرِّب    – the Lord –  ( ারনকিণা , প্রবু  ) 

َعاَلِويَن اْل      – of the universe – ( ভগ্র ৃতষ্ট্ েগক্ষিয , ভগ্র তফশ্ব-োাক্ষনয , ৃতেফী ভূক্ষয )
Alam‘ ) َعاَلم   ) Singular একফচন – ৃতেফী,  তফশ্ব-চযাচয 

1 : 2/7 2 / 6236

Audio

5 / 5

6 / 6

7 / 7

8 / 8

Word No.
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[ ]  Red-Color ব্রাক্ষকি 
যদখক্ষর অভযা ফুঝক্ষফা 
েগুক্ষরা বাফাক্ষেণ অক্ষে, 

োক্ষেণ নাআ।





     Alr-Rahmāni Alr-Raheemi

Most Gracious, Most Merciful.

الَزِحيِن  – the Most Merciful –  ( তিে করুর্াভে ) 
–  الَزْحوـِن  The Most Gracious – ( যভ দোরু / িীফ যভক্ষযফান ) 

[ তমতন ] যভ দোরু, তিে করুর্াভে ।

এ ২তি েআ ‘যভি’ যেক্ষক যনো ক্ষেক্ষে । ক্ষেণয তদক যেক্ষক ২তি ভুফারাগা / অতধকয যক্ষেক্ষে । িক্ষফ যীক্ষভয যচক্ষে যভাক্ষনয যফী । 
যভান ফা দো মা ভগ্র োাক্ষন ৃতষ্ট্ ক্ষেক্ষে এফং  বতফলযক্ষি ও মা ৃতষ্ট্ ক্ষফ , য কক্ষরয েনয ভবাক্ষফ প্রক্ষমােয। এফং যভান ে 
অল্লাহ্ য ‘মাক্ষিয’ েনয তনতদণষ্ট্ , যকান ৃতষ্ট্ক্ষক ‘যভান ‘ফরা চক্ষর না ।  অফূ আফক্ষন পাযী ফক্ষরন যম, ‘যভান’ ফণ প্রকায দোক্ষক ন্তবুণক্ত 
কক্ষয এফং মা শুধু অল্লাহ্ য ক্ষঙ্গ ম্পকণমুক্ত োক্ষক অয যীক্ষভয ম্পকণ শুধু ভুতভনক্ষদয াক্ষে। কাযন অল্লাহ্  াক ফক্ষরনঃ ‘ তিতন ভুতভনক্ষদয 
প্রতি দোরু।’   অল্লাভা আফক্ষন োযীক্ষযয ভক্ষি এফং ূফণফিণী মুক্ষগয ারক্ষপ াক্ষরীন ফা অক্ষরক্ষভয িাপীয ক্ষি োনা মাে  , যভান েণ 
র দুতনো ও অতখযাক্ষিয দো প্রদণনকাযী এফং যীভ শুধু অতখযাক্ষিয যভকাযী । 
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– َهـاِلِل  (The) Master  – ( ভাতরক )

– َيْىِم  ( of the) Day –  তদক্ষন ( য )

َيْىِم الِديِن  – ( the) Day Of Judgment – ( তফচায / প্রতিপর তদক্ষনয  )

Māliki Yawmi Ald-Deeni

         [ তমতন ] তফচায তদক্ষনয ভাতরক ।  
 Master of the Day of Judgment.
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–  َك ِإَيا You Alone – ( একভাত্র যিাভাযআ  ) 

– ْعُبُدَن we worship,– ( অভযা আফাদি কতয )

– َكِإَياو and You Alone – ( এফং শুধুভাত্র যিাভাযআ  )

ْسَتِعيُنَن  – we ask for help. – ( অভযা াাময চাআ / প্রােণনা কতয )

'Iyyāka Na‘- budu Wa 'Iyyāka Nasta-‘eenu

অভযা একভাত্র যিাভাযআ আফাদি কতয এফং শুধুভাত্র যিাভাযআ াাময প্রােণনা কতয।   
   You [ Alone ] we worship, and You [ Alone ] we ask for help. 
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াাাত Word এয াক্ষে  Color Match কক্ষয ( Arabic – English – Bangla )

প্রতিিা ক্ষেয তবিক্ষয  Root word / Pronoun / Singular / Plural / 

Conjunction / Preposition আিযাতদ identify কক্ষয তভতরক্ষে ড়ুন ।





  'Ihdinā Als-Sirāta Al-Mustaqeema

  অভাক্ষদযক্ষক যর-তঠক ে প্রদণন কয ,  

  Guide us to the straight path,

– َنــــااهِد Guide us –  ( অভাক্ষদযক্ষক প্রদণন কয )
– ِّصَزاَطال ( to) the path / way – ( ে )

ُهسَتِقيَن ال – the straight – ( যর , তঠক , যাো  )

1 : 6/7 6 / 6236

Audio

18 / 18

19 / 19

20 / 20

Word No.

www.easy-quran.net

Surah Al Fatihah





‘Sirāta Al-Lazeena 'An-‘amta ‘Alay-him
Gayri Al-magdoubi ‘alayhim wa lad -dâlleena

      িাকঁ্ষদয ে - মাক্ষদয প্রতি িুতভ যনোভি দান কক্ষযক্ষো 
      িাক্ষদয ফযিীি - মাক্ষদয প্রতি গমফ এক্ষক্ষে, এফং িাক্ষদয ও নে  মাযা েভ্রষ্ট্।  

The path of those upon whom You have bestowed favor,

not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray.
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ِصَزاَط – (The) path – [ ( িাকঁ্ষদয ) ে  ]

اَلِذيَن – (of ) those – ( মাকঁ্ষদযক্ষক )

َتَأنَعن   – You have bestowed ( Your ) Favors
 – ( িুতভ যনোভি / নুগ্র  দান কক্ষযক্ষো / ুযসৃ্কি কক্ষযক্ষো )

ِهْن َعَلي – on them, – ( িাকঁ্ষদয ঈয / প্রতি )   
– َغيِز  not (of ) – ( ফযিীি , োড়া , ফাক্ষদ )

– الَوغُضىِّب  those who earned (Your) Anger

– ( মাক্ষদয ঈয গমফ ক্ষড়ক্ষে / মাযা যক্রাধ েণন কক্ষযক্ষে  )

اَلَو   – and not – ( এফং না , নক্ষ   )

ِهْنَعَلي    – الَوغُضىِّب  those who earned (Your) Anger on themselves 

   – ( মাক্ষদয ঈয / প্রতি গমফ ক্ষড়ক্ষে / মাযা যক্রাধ েণন কক্ষযক্ষে িাক্ষদয তনক্ষেক্ষদয প্রতি  )

الَضاِليَن  – (of ) those who go astray. 
            – ( মাযা েভ্রষ্ট্, যগাভযা ক্ষেক্ষে )
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Book Reference  

*** “ Bengali   – Translation ” by : 

 [  Mareful Quran / Ibn Kathir / Yusuf Ali  / Tafhimul Quran / Fee Zilzal Quran / Dr. Zohurul Hoque ] 

এআ নুবাদ গুলার মন্বলে কুর’অলনর প্রতিটা অরতব ললের র্থলক তিক ররলে বাংা নুবাদ করা লেলে
যালি রকান ললের র্থ বাদ না পলে , এবং রযটা বলেলে জলবাধ্য । িলব রযব রেলে কুর’অলনর লাতেক র্থ মূ্পর্থরূলপ নুবাদু্গতলি অলে রটা 

রনওো লেলে । কারর্ তবেযাি রযব নুবাদক নুবাদ কলরলেন রোলন তকেু ললের র্থ অলে রযগুত নুবাদকরা উয / Silent ররলে ভাবালর্থর মাধ্যলম 
প্রকাল কলরলেন বালকযর পূর্থিা রোলর্থ অবার লনক নিুন লে বযবার কলরলেন মানুলর জালর্থ যা কুর’অলন রাতর বা রনআ তকন্তু ভাবালর্থ অলে । 

রয কারলর্ ললের র্থ েুজঁলি রেল অমরা পাআনা , তকেু েলিা তমালনা যাে িলব রবলীর ভাতে ভাবালর্থর মলধ্য ুকালনা র্ালক । রযলিু এটা লোলর্থ 
কুর’অন ুিরাং রকান লেলক বাদ না রাোর রেষ্টা করা লেলে এবং রযব রেলে ভাবালর্থর রকান লে র্থযাৎ যা কুর’অলন রাতর বা রনআ তকন্তু ভাবালর্থ 

অলে রগুতলক ব্রালকট [ ] এর মলধ্য রাো লেলে ।  যালি অমরা লজ প্রতিটা ললের র্থ রক তমতলে পেলি পাতর এবং তনতিি লি পাতর প্রতিটা 
ললের র্থ। কারর্ অমরা ললের র্থ না জানার কারলর্ লনলকআ অতে রকান নুবাদলকর নুবাদ পেল মলন কতর এোলন যা অলে বটুকুআ অল্লাহ  

বললেন রাতর কুর’অলন। তকন্তু প্রকৃিপলে রটা না,  এজনয ব্রালকট রদেলআ অমরা বুঝলি পারব এটা রাতর অল্লাহ  বলনতন তকন্তু ভাবালর্থ অলে । 
অল্লার বার্ী অর মানুলর তেন্তা রর্লক অা ভাবার্থ রযন অমরা তমতললে না রেত এটা অমালদর েয রােলি লব ।  

*** “ English - Translation ” by : 

[ Sahih International /  Yusuf Ali  / Pickthell /  Shakir / Mohammad sarwar

Mohsin Khan / Arberry ]

এআ নুবাদ গুলার মন্বলে জলবাধ্য একতট আংলরতজ নুবাদ করা লেলে ।

For Translation ( নুবাদ )   
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*** Bengali Tafsir

 িােতলর মা’অলরেু কুর’অন [ জরি মওানা মুেতি মুাম্মাদ লতে’ ( রঃ ) ]  নুবাদ : মওানা মুতউদ্দতদন োন
 িােতলর আবলন কাীর [ ালেজ আমামুতদ্দন আবলন কাীর ( রঃ ) ]  নুবাদ : ডঃ মুাম্মাদ মুতজবুর রমান ]

েী - তযাতয কুর’অন – াআলেদ কুিুব লীদ ( রঃ ) 
িােীমু কুর’অন – াআলেদ অবু অ’া মওদুদী  ( রঃ ) 

                              *** English Tafsir : 
www.quran4u.com [ By  Ibn Kathir ]

  *** Advanced English Tafsir [ Language Research type   ]

www.linguisticmiracle.com [  By Nouman Ali Khan – DREAM Tafseer ]

http://corpus.quran.com/ [ Arabic Quran language Research Group from  University Of Leeds ]

*** Dictionary :  ( Arabic to English  )
1 )  LEXICON By Edward  William Lane  2 )  Classic  Arabic dictionary By Abdul Mannan Omar  3 ) By Abdul Karim Parekh 

*** Word for Word Quran   ( Arabic to English ) 
1 ) Dr. Shehnaz shaikh / Mr. kausar khatri 2 ) Mohammad Mohar Ali  3 ) Sheikh Abdul Karim Parekh 

*** Font Collection : http://corpus.quran.com/

……………And more  other websites……………

For  Word Meaning ( লোর্থ  )
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